
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ 

„Kupuj w Tomaszu"  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kupuj w Tomaszu” (zwanej dalej jako „Loteria”) 

jest Krzysztof Kosicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Krzysztof Kosicki 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, z siedzibą w Zamościu, ul. Mikołaja Reja 21, 

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Loteria jest organizowana w trybie i na zasadach przepisów ustawy z dnia 19.11.2009 roku 

 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.), a organem wydającym 

zezwolenie na jej organizację jest Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej adres: ul. Celników 

Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska. 

3. Loteria ma charakter lokalny i jest organizowana dla klientów sklepów zlokalizowanych  

w Centrum Handlowym Tomasz przy ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 Zamość (z wyłączeniem 

Drogerii ROSSMANN, FORTUNA zakłady bukmacherskie, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.). 

4. Loteria trwa od dnia 15 stycznia 2013 roku do dnia 12 stycznia 2014 roku z tym, że  

w losowaniu biorą udział paragony z zakupów zrealizowanych do dnia 14 grudnia 2013 roku 

włącznie zaś ostatnie losowanie nagród odbędzie się w dniu 15 grudnia 2013 roku. 

5. Celem loterii jest promocja sklepów zlokalizowanych w „Centrum Handlowym Tomasz”  

w Zamościu. 

6. Informacja o Loterii, pełny tekst regulaminu oraz zasady uczestnictwa i wzory kuponów 

zgłoszeniowych udostępnione są za pośrednictwem stron internetowych Organizatora 

www.tomasz-zamosc.pl oraz w wersji skróconej na plakatach i na folderach reklamowych 

umieszczonych w punktach sklepowych Centrum Handlowego Tomasz w Zamościu. 

Szczegółową informację można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu  

84 638-74-78 oraz mailowo: Komadowskir@gmail.com w terminie od 15 stycznia 2013 roku do  

12 stycznia 2014 roku.  

7. Uczestnikami Loterii mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki udziału w Loterii według prawa polskiego oraz 

niepełnoletnie od 13 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie 

biorące udział w Loterii obowiązane są przedłożyć Komisji zgodę, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, na piśmie wraz z odpisem aktu urodzenia lub w przypadku osób pozostających pod 

opieką z odpisem orzeczenia o ustanowieniu opieki, z których wynikać będzie, że osoba której 

zgoda zostanie przedłożona jest przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym osoby 

nieletniej. Jeżeli w dacie losowania osoba niepełnoletnia nie dysponuje  pisemną zgodą 

przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego lub dokumentami wskazanymi w zdaniu 

poprzednim obowiązana jest dostarczyć wymaganą zgodę i dokumenty (osobiście lub za 

pośrednictwem przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) Organizatorowi Loterii w ciągu 

14 dni od dnia ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów  

w terminie 14 dni Laureat traci prawo do nagrody, a nagroda przepada na rzecz Organizatora 

Loterii zgodnie z zapisami punktu VI. ust.  4 niniejszego Regulaminu. 

8. Sprzedażą objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepach Centrum Handlowego Tomasz  

w Zamościu. Z Loterii wyłączone są alkohole i wyroby tytoniowe. Paragony obejmujące alkohole 

http://www.tomasz-zamosc.pl/
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i wyroby tytoniowe nie biorą udziału w Loterii, a w przypadku wrzucenia do urny takiego 

paragonu podlega on wyłączeniu z losowania.  

9. Kupon zgłoszeniowy do Loterii znajduje się we wszystkich sklepach Centrum Handlowego 

Tomasz w Zamościu, jednakże  celem późniejszego stwierdzenia autentyczności wyżej 

wymienionego kuponu należy uzyskać podczas dokonywania zakupów w jednym ze sklepów 

wyżej wymienionego Centrum Handlowego naklejkę, którą należy umieścić w odpowiednim 

miejscu kuponu.  

Wzór naklejki stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, będący  integralną częścią regulaminu. 

 

II.  ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII 

 

1.Uczestnictwo w loterii odbywa się na poniższych zasadach:  

a) w losowaniu nagród odbywających się „raz na dwa miesiące” bierze udział klient, który łącznie 

spełnia poniższe przesłanki : 

- dokona w dwóch różnych miesiącach, dwukrotnych (udokumentowane na dwóch osobnych 

paragonach fiskalnych) zakupów (z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) 

w dowolnym sklepie zlokalizowanym w Centrum Handlowym Tomasz w Zamościu w okresie  

od dnia 15.01.2013 r. do dnia 14.12.2013 r.,  przy czym kwota każdego zakupu, 

uprawniającego do udziału w loterii ma być nie mniejszą niż 50,00 zł. brutto (słownie: 

pięćdziesiąt złotych brutto), 

-  wypełni kupon zgłoszeniowy nagroda losowanie „raz na dwa miesiące” (załącznik nr 5 do 

Regulaminu, będący integralną częścią regulaminu)  wpisując czytelnie w odpowiednie pola 

swoje nazwisko i imię, kod pocztowy, miejscowość,  dokładny adres zamieszkania, numery 

paragonów, kwotę zakupu, datę zakupu, numer telefonu kontaktowego oraz złoży własnoręczny 

podpis, 

-   wrzuci kupon zgłoszeniowy „nagroda losowana raz na dwa miesiące”, do urny oznaczonej 

napisem „nagroda losowana raz na dwa miesiące”, umieszczonej  w Centrum Handlowym 

Tomasz w Zamościu, 

- zachowa paragony, których numery wpisane zostały na kuponie zgłoszeniowym w celu 

okazania ich Organizatorowi w przypadku wylosowania kuponu. 

b) w losowaniu nagrody głównej bierze udział klient, który łącznie spełnia poniższe przesłanki : 

- dokona co najmniej 6 (sześciu) (z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych) zakupów  

w sklepach Centrum Handlowego Tomasz w Zamościu w okresie od dnia 15.01.2013 r. do dnia 

14.12.2013 r., wykonanych w ciągu 6 (sześciu) różnych miesięcy trwania loterii, przy czym kwota 

każdego z zakupów ma być nie mniejsza niż 50,00 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 

brutto). Każdy z zakupów musi być udokumentowany odrębnym  paragonem fiskalnym,  

-  wypełni kupon zgłoszeniowy „nagroda główna” (załącznik nr 6 do Regulaminu, będący 

integralną częścią regulaminu), wpisując czytelnie w odpowiednie pola swoje nazwisko i imię, 

kod pocztowy, miejscowość,  dokładny adres zamieszkania, numery paragonów, kwotę zakupu, 

datę zakupu, numer telefonu kontaktowego oraz złoży własnoręczny podpis.  

-  wrzuci kupon zgłoszeniowy do urny oznaczonej napisem „nagroda główna”, 

-  zachowa paragony, których numery wpisane zostały na kuponie zgłoszeniowym w celu 

okazania ich Organizatorowi w przypadku wylosowania kuponu. 

2.  Wrzucone do urny kupony zgłoszeniowe „nagroda losowana raz na dwa miesiące” 

uczestniczą tylko w jednym losowaniu nagród losowanych raz na dwa miesiące. Każdy  paragon 



może brać udział tylko w jednym losowaniu nagrody losowanej raz na dwa miesiące. 

3.  Otrzymanie nagrody losowanej raz na dwa miesiące nie wyklucza możliwości otrzymania 

NAGRODY GŁÓWNEJ. W celu otrzymania nagrody głównej osoba, która wrzuciła kupon do 

urny „nagroda losowana raz na dwa miesiące” ma prawo na kuponie zgłoszeniowym do nagrody 

głównej umieścić numery paragonów, które brały udział w losowaniu nagrody losowanej raz na 

dwa miesiące. Każdy  paragon może brać udział tylko w jednym losowaniu nagrody głównej. 

4.  W przypadku wrzucenia do urny więcej niż jednego kuponu zawierającego taki sam numer 

paragonu, Organizator uwzględni jedynie pierwszy otrzymany kupon. 

5.  W Loterii nie mogą brać udziału: Organizator Loterii,  pracownicy Organizatora Loterii , 

właściciele sklepów zlokalizowanych w Centrum Handlowym „Tomasz”, pracownicy sklepów  

w centrum handlowym „Tomasz”,  oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie 

się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające  

w stosunku przysposobienia.  Przed przekazaniem nagrody osoba, której kupon zgłoszeniowy 

został wylosowany obowiązana jest do złożenia oświadczenia, że nie należy do kręgu osób 

wykluczonych z udziału w Loterii zapisem niniejszego ustępu. W przypadku złożenia 

nieprawdziwego oświadczenia osoba, która otrzymała nagrodę wbrew zapisom niniejszego 

Regulaminu obowiązana jest do jej zwrotu Organizatorowi w stanie w jakim ją otrzymała,  

a w przypadku stwierdzenia przez Organizatora pogorszenia stanu rzeczy może on jej zwrotu 

nie przyjąć i domagać się zapłaty jej wartości, lub przyjąć zwrot z zachowaniem roszczenia  

o zapłatę kwoty o jaką wartość rzeczy uległa zmniejszeniu skutkiem pogorszenia.  

 

III. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD  

 

1. Prawo własności wszystkich nagród w niniejszej Loterii jest przenoszone na rzecz zwycięzców 

przez Organizatora i w tym zakresie ponosi on odpowiedzialność. 

2. Organizator zabezpiecza  wypłatę równowartości nagród rzeczowych za pomocą uzyskania  

bankowej gwarancji wypłaty nagród do pełnej wysokości puli nagród. 

3 . Łączna wartość puli nagród wynosi 49 610,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy 

sześćset dziesięć złotych 00/100). 

4. Nagrodami w loterii są: 

- samochód osobowy Dacia Sandero wersja Access,  wyposażenie wedle parametrów 

określonych w załączniku nr  8 do niniejszego Regulaminu,  o wartości 26 990,00 zł. 

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) oraz kwota 3.000,00 

zł. (słownie: trzy tysiące złotych) na poczet zobowiązania podatkowego od wartości nagrody 

określonej dalej jako nagroda główna. 

- skutery marki Toros F16, wyposażenie wedle parametrów określonych w załączniku nr 9 

do niniejszego Regulaminu – 6 szt. o wartości 2 270,00 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście 

siedemdziesiąt złotych) każdy, 

- bony zakupowe do wykorzystania w sklepach Centrum Handlowego Tomasz w Zamościu  

(z wyłączeniem Drogerii ROSSMANN, FORTUNA zakłady bukmacherskie, 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.) – 30 szt. o wartości 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych) każdy. 

5. Organizator oświadcza, że samochód i model skutera o parametrach odpowiadających 

przyrzeczonym nagrodom będą od dnia 15 stycznia 2013 roku do dnia losowania wystawione  

w Centrum Handlowym Tomasz w Zamościu. Organizator oświadcza, że nagrody nabyte  

w wyniku Loterii będą odpowiadały parametrami przedmiotom wystawionym, zastrzega jednak, 

że nagroda przekazana w wyniku Loterii może nie być tożsama z przedmiotem wystawionym  

i może różnić się od przedmiotu wystawionego kolorem. 

6. W przypadku zmiany cen nagród rzeczowych pomiędzy dniem zatwierdzenia niniejszego 

regulaminu, a dniem nabycia ich przez Organizatora zmiana ceny obciąża Organizatora. 



Organizator zobowiązany jest do nabycia nagród rzeczowych o parametrach wynikających  

z niniejszego Regulaminu po aktualnej cenie oraz zmiany odpowiednich zapisów Regulaminu, 

tak aby odzwierciedlały aktualną wartość nagród. 

7 . Wzór bonu zakupowego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, będący integralną częścią 

regulaminu. 

IV. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

 

1.  Szczegółowy harmonogram losowań oraz wykaz nagród przeznaczonych na poszczególne 

losowania zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący integralną część regulaminu. 

2.  W ramach Loterii odbędzie się 1 (jedno) losowanie Nagrody Głównej i 6 (sześć) losowań 

Nagród losowanych raz na dwa miesiące.  

3. Losowania nagród „raz na dwa miesiące” odbędą się w następujących dniach: 

 09.03.2013 r.  

 11.05.2013 r.  

 13.07.2013 r.  

 14.09.2013 r.  

 09.11.2013 r.  

 15.12.2013 r.  

4. Losowanie nagrody głównej, to jest samochodu osobowego Dacia Sandero wersja Access 

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2013 r. 

5. Wszystkie losowania przeprowadzane będą w siedzibie Organizatora, Centrum Handlowe 

Tomasz przy ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 Zamość o godzinie 15.00. Losowania są jawne. 

6. Za zapewnienie prawidłowości urządzenia Loterii odpowiedzialna jest Wewnętrzna Komisja  

w składzie czteroosobowym powołana przez Organizatora Loterii. W skład komisji jako jej 

przewodniczący, nadzorujący Loterię oraz prace Komisji wejdzie osoba posiadająca świadectwo 

zawodowe w zakresie nadzorowania gier hazardowych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  

o grach hazardowych. 

7. Komisja w zakresie swoich kompetencji sporządza protokoły z przeprowadzonych losowań, 

rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności 

Organizatora podczas przebiegu loterii. Protokół zawiera w szczególności określenie osób, które 

wylosowały nagrody oraz rodzaj i wartość nagród jakie im przypadły. Protokół pozostawał będzie 

w siedzibie Organizatora do wglądu uczestników Loterii oraz właściwych organów administracji 

publicznej przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego. 

8. Członkowie komisji odpowiadają za wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków przed 

Organizatorem zgodnie z regulacjami  odpowiednich ustaw w szczególności kodeksu pracy lub 

kodeksu cywilnego. 

9. Kupony mogą być wrzucane do urny do godziny 14.50 w dniu losowania. O godzinie 14.50 

Komisja dokonuje przeniesienia urny na miejsce losowania.  

 

V. SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

 

1. Komisja dokona otwarcia zamkniętej i zabezpieczonej urny, w której znajdują się kupony 

zgłoszeniowe.   



2. Wszystkie kupony zgłoszeniowe znajdujące się w urnie w obecności komisji są mieszane. 

3. Następnie wybrana  przez Komisję  osoba spośród publiczności, nie będąca członkiem 

komisji, wyciąga poszczególne kupony zgłoszeniowe, sięgając do urny i w sposób losowy, bez 

przyglądania się losom wyciąga jeden kupon. Każdy kolejny kupon losowany w danym 

losowaniu, zgodnie z zapisami pkt. IV  

ust. 3 , losowany jest przez inną osobę, wybraną spośród publiczności. W przypadku gdy liczba 

osób publiczności jest mniejsza niż liczba losowanych kuponów  jedna osoba, stosowanie do 

decyzji Komisji, może wyciągnąć więcej niż jeden kupon.  

4. Komisja podejmuje odpowiednie środki celem zapewnienia pełnej losowości dokonanych 

losowań kuponów zgłoszeniowych, w szczególności w przypadku zauważenia, że osoba 

wyciągająca kupon ociąga się, przygląda kuponom, lub w jakikolwiek inny sposób jej 

zachowanie może zagrażać losowości wyboru kuponu, niezwłocznie zwalnia osobę losującą  

i wybiera spośród publiczności nową. 

5. Wylosowany kupon zgłoszeniowy uprawnia do nagrody zgodnie z przewidzianym na dane 

losowanie porządkiem przyznawania nagród, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Po wylosowaniu kuponu zgłoszeniowego Komisja sprawdzi jego prawidłowość, jeśli treść 

kuponu zgłoszeniowego okaże się niezgodna z regulaminem (w tym jeśli nie będzie na nim 

naklejonej nalepki, o której mowa w pkt. I ust. 9)  Komisja uzna go za nieważny  

i dokona ponownego losowania”. 

7. W przypadku wylosowania kuponu zgłoszeniowego z niekompletnymi danymi osobowymi 

uczestnika Loterii, wypełnionego nieczytelnie, uszkodzonego lub sfałszowanego, kupon zostanie 

uznany za nieważny i nie będzie uprawniał do nagrody, a losowanie będzie prowadzone do 

momentu wylosowania poprawnie wypełnionego kuponu zgłoszeniowego i rozlosowania 

wszystkich nagród przewidzianych w Loterii w danym etapie losowania przeprowadzonego raz 

na dwa miesiące lub losowaniu finałowym (nagroda główna). 

8. Członkowie komisji po przeprowadzeniu każdego losowania sporządzają i podpisują protokół,  

w którym znajdują się dane osób wylosowanych oraz informacje, o których mowa w pkt. IV     

ust. 7. 

 

VI. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW I ODBIORU NAGRÓD 

 

1. Wyniki losowań zostaną podane w dniu losowania na stronie internetowej Organizatora  

www.tomasz-zamosc.pl oraz na tablicach informacyjnych Centrum Handlowego Tomasz  

w Zamościu po przeprowadzeniu każdego losowania. Informacja będzie zawierała  imię  

i nazwisko, miejscowość zamieszkania laureata, przypisaną do niego nagrodę. 

2. Warunkiem wydania nagrody jest zgodność danych osobowych na zwycięskim kuponie 

zgłoszeniowym z danymi z dowodu osobistego lub paszportu  Laureata, a w przypadku osób 

niepełnoletnich z danymi z jakiegokolwiek dokumentu urzędowego identyfikującego Laureata; 

okazanie Organizatorowi oryginału/oryginałów paragonu fiskalnego wpisanego na wylosowanym 

kuponie zgłoszeniowym oraz wypełnienie i podpisanie przez niego protokołu potwierdzenia 

odbioru nagrody, które stanowią załączniki nr 4, bądź 4 a do Regulaminu, będące integralną 

częścią Regulaminu. 

3. Laureat jest zobowiązany do odbioru nagrody w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

4. Po wyżej wymienionym terminie Laureat loterii, który nie zgłosił się po odbiór nagrody lub nie 

spełnił warunków niniejszego Regulaminu traci prawo do nagrody, a nagroda powiększa pulę 

nagród losowanych w następnym losowaniu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do 

nagrody losowanej w ostatnim losowaniu nagroda ta przepada na rzecz Organizatora Loterii. 

5. Nagrody można będzie odebrać w siedzibie Centrum Handlowego Tomasz w Zamościu.  

http://www.tomasz-zamosc.pl/


6. Warunkiem wydania Nagrody Głównej będzie osobiste stawienie się Laureata nagrody  

w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Osoba niepełnoletnia obowiązana jest do 

osobistego  stawienia się  wraz z przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym w terminie  

i miejscu wskazanym przez Organizatora. 

7. Zwycięzca nie może domagać się zamiany nagrody na inną, bądź wypłacenia jej 

równowartości w gotówce.  

8. Organizator ma prawo opublikowania w swoim serwisie internetowym i na tablicach 

informacyjnych Centrum Handlowego Tomasz w Zamościu danych zwycięzców w postaci: 

nazwiska, imienia, miejscowości podanej na kuponie zgłoszeniowym, przypisanej do niego 

nagrody. 

 9. W przypadku, gdy zwycięzcą losowania jest osoba niepełnoletnia, nagroda zostanie wydana 

jej przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu.  

 

VII. OBOWIĄZEK PODATKOWY 

 

1. Przed odebraniem nagrody głównej Organizator zobowiązany jest pobrać od Laureata, 

któremu zostanie przyznana ta nagroda 10% podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 514, poz. 307 ze zm.). Organizator zobowiązany jest odprowadzić podatek do właściwego 

Urzędu Skarbowego. 

2. Laureat wyraża zgodę na dokonanie kompensaty kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej  

z kwotą podatku od nagrody. 

 

VIII. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI 

 

1. Każdy Uczestnik Loterii ma prawo składania reklamacji. 

2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres 

Organizatora Loterii: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof  Kosicki ul. Mikołaja 

Reja 21, 22-400 Zamość z dopiskiem na piśmie „REKLAMACJA – LOTERIA PROMOCYJNA”. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, 

dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia 

stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, rodzaj gry, treść żądania oraz 

podpis. 

4. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie w czasie trwania Loterii 

Promocyjnej, najpóźniej do dnia 09.01.2014 r. 

5. Reklamacje rozpatruje komisja,  nie później niż w terminie trzech dni od daty wpływu pisma 

zawierającego reklamację. 

6. Do czasu rozpoznania reklamacji czynność będąca jej przedmiotem może zostać 

wstrzymana. 

7. W przypadku uznania zasadności reklamacji czynność będącą jej przedmiotem może zostać 

powtórzona. 

8. Uczestnik loterii jest informowany za pomocą listu poleconego o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji  

i ewentualnie podjętych czynnościach z tym związanych. 

9. Termin rozpoznania reklamacji uważa się za zachowany, gdy pismo zawierające informację  

o rozpatrzeniu reklamacji do Uczestnika zostało nadane w placówce pocztowej operatora 

publicznego  w terminie, o którym mowa w pkt. 5. 

 



IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).  

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Loterii jest 

Organizator. 

3. Wrzucenie do urny wypełnionego kuponu zgłoszeniowego jest rozumiane jako zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych za zgodą Uczestnika (art. 23 ust 1 pkt 1 w/w ustawy) tylko  

i wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

obejmuje również zgodę na umieszczenie danych określonych w niniejszym Regulaminie na 

stronie internetowej Organizatora oraz tablicach informacyjnych Centrum Handlowego Tomasz 

w Zamościu.  

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z treści kuponu zgłoszeniowego ma 

charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku, gdy Uczestnik loterii odmówi podania danych, 

Organizator będzie miał prawo nie wydać nagrody takiemu Uczestnikowi.  Uczestnikom 

udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo 

żądania poprawienia i uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo wniesienia pisemnego żądania 

zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika. 

5. O przeznaczeniu nagród niewydanych laureatom z przyczyn niezależnych od Organizatora 

zdecyduje sam Organizator. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przeniesienie prawa własności do nagród nastąpi na podstawie umowy przenoszącej 

własność w wykonaniu przyrzeczenia publicznego (art. 919 i nast. k.c.) zgodnie z załącznikami 

nr 7, bądź 7 a do Regulaminu, stanowiących integralną część regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

oraz inne właściwe przepisy. 

3. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od 

dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczenia ulega zawieszeniu na okres od dnia 

wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację (art. 21 ustawy o grach 

hazardowych). 

4. Spory wynikłe na skutek stosowania niniejszego Regulaminu lub organizacji Loterii 

rozstrzygać będzie sąd powszechny. 

5. Oryginał regulaminu Loterii jest dostępny dla zainteresowanych w siedzibie Organizatora pod 

adresem ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 Zamość Centrum Handlowe Tomasz. Pełny tekst 

regulaminu, wzory kuponów zgłoszeniowych będą udostępnione również za pośrednictwem 

strony internetowej Organizatora www.tomasz-zamosc.pl.  Informacja o Loterii, zasady 

uczestnictwa w wersji skróconej zostaną umieszczone na plakatach i na folderach reklamowych 

w punktach sklepowych Centrum Handlowego Tomasz w Zamościu. Szczegółową informację na 

temat Loterii można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 84 638-74-78. 

 

 

 

http://www.tomasz-zamosc.pl/
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Załącznik nr 1. Harmonogram losowań oraz wykaz nagród przeznaczonych na poszczególne 

losowania. 

 

L.p. 
Data 

losowania 
Nazwa 

losowania 
Nazwa nagrody 

Ilość  
(w szt.) 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
(w zł.) 

Wartość 
nagród 
brutto  
(w zł.) 

1. 2013-03-09 
Nagroda  

„raz na dwa 
miesiące” 

 
Skuter marki Toros F16 

1 2 270,00 2 270,00 

 
Bony zakupowe 

5 200,00 1 000,00 

2. 2013-05-11 
Nagroda  

„raz na dwa 
miesiące” 

 
Skuter marki Toros F16 

1 2 270,00 2 270,00 

 
Bony zakupowe 

5 200,00 1 000,00 

3. 2013-07-13 
Nagroda  

„raz na dwa 
miesiące” 

 
Skuter marki Toros F16 

1 2 270,00 2 270,00 

 
Bony zakupowe 

5 200,00 1 000,00 

4. 2013-09-14 
Nagroda  

„raz na dwa 
miesiące” 

 
Skuter marki Toros F16 

1 2 270,00 2 270,00 

 
Bony zakupowe 

5 200,00 1 000,00 

5. 2013-11-09 
Nagroda  

„raz na dwa 
miesiące” 

 
Skuter marki Toros F16 

1 2 270,00 2 270,00 

 
Bony zakupowe 

5 200,00 1 000,00 

6. 2013-12-15 
Nagroda  

„raz na dwa 
miesiące” 

 
Skuter marki Toros F16 

1 2 270,00 2 270,00 

 
Bony zakupowe 

5 200,00 1 000,00 

7. 2013-12-15 
Nagroda 
Główna 

Samochód osobowy 
Dacia Sandero wersja 
Access plus kwota 
3 000,00 zł. na poczet 
zobowiązania 
podatkowego od 
wartości nagrody 

1 29 990,00 29 990,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. Wzór bonu zakupowego. 

 

Awers 

Nr ……….. 

 
 

„Centrum Handlowe Tomasz” w Zamościu 

Bon zakupowy o łącznej  

wartości 200,00 zł.  

Bon zakupowy  
o wartości  

50,00 zł. 
 

Bon zakupowy  
o wartości  

50,00 zł. 
 

Bon zakupowy  
o wartości  

50,00 zł. 
 

Bon zakupowy  
o wartości  

50,00 zł. 
 

 

 

 

Rewers 

Uwaga: 
 

Bon zakupowy do wykorzystania w sklepach „Centrum 
Handlowego Tomasz” w Zamościu (z wyłączeniem Drogerii ROSMANN, 

FORTUNA zakłady bukmacherskie, Totalizator Sportowy Sp. z.o.o.). 
 

 

 
 
 

……………………………………………….. 
Pieczątka i podpis organizatora 

 
 
 

……………………………………………….. 
Pieczątka i podpis organizatora 

 
 
 

……………………………………………….. 
Pieczątka i podpis organizatora 

 
 
 

……………………………………………….. 
Pieczątka i podpis organizatora 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3. Wzór nalepki celem stwierdzenia autentyczności kuponu zgłoszeniowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Nalepka – samoprzylepna  

Kolor – biały 

Wysokość – 2,50 cm 

Szerokość – 5 cm 
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Załącznik  nr 3.a. Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego  

w przedmiocie wyrażenia zgody na udział osoby niepełnoletniej w Loterii Promocyjnej. 

 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w przedmiocie wyrażenia zgody 

na udział osoby niepełnoletniej w Loterii Promocyjnej:  

 

Ja niżej podpisany………………………. , lat …….. legitymujący się dowodem osobistym/ 

paszportem serii …………. Nr ………………. przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny 

……………………………………………..…..(niewłaściwe skreślić) wyrażam zgodę na udział 

……………………………………… w Loterii Promocyjnej „ Kupuj w Tomaszu”, na zasadach 

określonych Regulaminem Loterii. 

                            

…………………………………… 

         Podpis 

Ważność niniejszej zgody została zweryfikowana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że 

osoba wyrażająca zgodę jest opiekunem prawnym/przedstawicielem ustawowym osoby 

nieletniej - (w przypadku rodzica i dziecka jest to akt urodzenia dziecka, w przypadku osoby 

znajdującej się pod opieką orzeczenie ustanawiające opiekuna - niewłaściwe skreślić). 

 

 ………………………………….. 

    Podpisy członków Komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3.b. Wzór oświadczenia. 

 

 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w zakresie 

niezbędnym dla realizacji celów Loterii Promocyjnej „Kupuj w Tomaszu”  przez  Organizatora 

Loterii, w tym również na umieszczenie moich danych określonych w niniejszym Regulaminie na 

stronie internetowej Organizatora, z prawem do wglądu  oraz żądania poprawienia  

i uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich 

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 

zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania 

przetwarzania jego danych ze względu na moją szczególną sytuację. 

 

……………………………………………. 

             Podpis uczestnika Loterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3.c. Wzór oświadczenia. 

 

 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę na  utrwalenie mojego wizerunku wraz z wygraną przeze mnie 

nagrodą w formie zdjęcia oraz na publikację tego zdjęcia wraz z moim imieniem  

i nazwiskiem w prasie lokalnej wybranej przez Organizatora, w celu promocji Loterii.  

 

……………………………………………. 

             Podpis uczestnika Loterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3.d. Wzór oświadczenia. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska wraz  

z miejscowością zamieszkania  w prasie lokalnej wybranej przez Organizatora, w celu promocji 

Loterii.  

 

……………………………………………. 

             Podpis uczestnika Loterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4. Wzór protokołu potwierdzenia odbioru nagrody. 

 

 

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA ODBIORU NAGRODY 

 

Sporządzony w Zamościu w dniu ……………………………………… . 

Ja, niżej podpisany…………………………………, lat ……….., legitymujący się dowodem 

osobistym nr …………..…..........   serii ……..…………..   niniejszym potwierdzam odbiór nagrody  

w postaci ………………………………………………………………………………………….. . 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z  zasadami Regulaminu Loterii i akceptuję je. 

Oświadczam przy tym, że nie należę do kręgu osób wyłączonych z udziału w Loterii na 

podstawie zapisów pkt. II  ust. 5 Regulaminu Loterii, czyli nie jestem: Organizatorem Loterii,  

pracownikiem Organizatora Loterii, właścicielem sklepu zlokalizowanego w Centrum Handlowym 

„Tomasz”, pracownikiem sklepu w centrum handlowym „Tomasz”, ani członkiem ich rodzin (to 

jest: wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonków ani osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia).   

Oświadczam równie, że zapoznałem się ze stanem nagrody i że nie wnoszę  żadnych uwag co 

do stanu nagrody oraz  że spełnia ona wszystkie parametry określone załącznikiem nr 8/9 do 

regulaminu. 

  

              ….....................................     …............................... 

   Organizator                            Laureat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4.a. Wzór protokołu potwierdzenia odbioru nagrody (nagrody wylosowanej przez 

osobę niepełnoletnią). 

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA ODBIORU NAGRODY 

 

Sporządzony w Zamościu w dniu ……………………………………… . 

Ja, niżej podpisany…………………………………, lat ……….., legitymujący się dowodem 

osobistym nr …………….....….  Serii …………..…….. niniejszym oświadczam, że jestem 

przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym ……………………………………………. 

(Laureata), na dowód czego przedkładam odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie 

ustanawiające opiekuna, wydanego przez …………………………….……….…………………. 

znak ………….……………………………………………………… . 

Działając w imieniu i na rzecz Laureata ……………………………… niniejszym potwierdzam 

odbiór nagrody w postaci ……………………………………………………………………………., 

wylosowanej przez ………………………………………………………..…………….. .  

Oświadczam przy tym, że ………………………………..(Laureat) nie należy do kręgu osób 

wyłączonych z udziału w Loterii na podstawie zapisów pkt. II ust. 5 Regulaminu Loterii, czyli  nie 

jest: Organizatorem Loterii,  pracownikiem  Organizatora Loterii, właścicielem sklepu 

zlokalizowanego w Centrum Handlowym „Tomasz”, pracownikiem sklepu w Centrum 

Handlowym „Tomasz”,  ani członkiem ich rodzin (to jest: wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, 

małżonkiem, rodzicem małżonków ani osobą pozostającą w stosunku przysposobienia).   

 Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę  żadnych uwag co do stanu nagrody oraz  że spełnia 

ona wszystkie parametry określone załącznikiem nr 8/9 do regulaminu. 

    …………..………………                                                      …………………………………….. 

          Organizator                                 opiekun prawny/ 

przedstawiciel ustawowy 

      osoby nieletniej 

Ważność powyższych oświadczeń została zweryfikowana na podstawie dokumentu 

potwierdzającego, że osoba odbierająca nagrodę jest opiekunem prawnym/ przedstawicielem 

ustawowym osoby nieletniej - (w przypadku rodzica i dziecka jest to akt urodzenia dziecka,  

w przypadku osoby znajdującej się pod opieką orzeczenie ustanawiające opiekuna - niewłaściwe 

skreślić). 

…………………………………..             

   Podpisy członków Komisji 

 



Załącznik nr 5. Wzór kuponu zgłoszeniowego „Nagroda losowana raz na dwa miesiące”. 

 

Kupon zgłoszeniowy nagroda losowana "raz na dwa 
miesiące" 

Kupon wypełniamy drukowanymi literami. 

Wypełniony i podpisany winien być wrzucony do odpowiedniej urny. 

Oświadczam, że uczestniczę w Loterii „Zakupy w Tomaszu”.   

Nazwisko ……………………………………...………………………………….. 

Imię………………………………………...………………………………………. 

Kod ……......…………………………. Miejscowość  ……………………………………………. 

Ulica ………………………….……..... Nr lokalu ___________ Nr domu ___________ 

Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………… . 

      
  

1. Numer paragonu   …………………. Kwota zakupu ………………  Data zakupu ……….….…... 

2. Numer paragonu …………………. Kwota zakupu ……………… Data zakupu …………...….. 

  
     

  

  
     

  

Deklaruję chęć uczestnictwa w Loterii „Zakupy w Tomaszu” organizowanej przez 

firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof Kosicki w Zamościu 

i akceptuję jego zasady. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Regulaminu 

Loterii Promocyjnej. 
   

  

  
     

  

  
     

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof Kosicki w Zamościu na  

potrzeby przeprowadzenia niniejszej loterii. 
  

  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia loterii 

i wydania nagrody. 
   

  

  
     

  

  
     

  

Data: ………………………………. Podpis ……………………………………   
  

     
  

  
     

  

  
   

  
  
  
  

  
   Szczegółowy regulamin konkursu na: 

 www.tomasz-zamosc.pl  
              

 

Kolor – biały z logo firmy pod tekstem 

Wysokość – 21 cm 

Szerokość – 14 cm 

 

 

Nalepka 

http://www.tomasz-zamosc.pl/


Załącznik nr 6. Wzór kuponu zgłoszeniowego „Nagroda Główna”. 

 

Kupon zgłoszeniowy „NAGRODA GŁÓWNA” 

Kupon wypełniamy drukowanymi literami. 

Wypełniony i podpisany winien być wrzucony do odpowiedniej urny. 

Oświadczam, że uczestniczę w Loterii „Zakupy w Tomaszu”.   

Nazwisko ……………………………………...………………………………….. 

Imię………………………………………...………………………………………. 

Kod ……......…………………………. Miejscowość  ……………………………………………. 

Ulica ………………………….……..... Nr lokalu ___________ Nr domu ___________ 

Numer telefonu kontaktowego ………………………………………………… . 

      
  

1. Numer paragonu   …………………. Kwota zakupu …………………  Data zakupu ……….….……..... 

2. Numer paragonu …………………. Kwota zakupu ………………… Data zakupu ………….…...…... 
 
3. Numer paragonu ………………….  Kwota zakupu ………………..   Data zakupu  …………..…….. 
  
4. Numer paragonu ………………….  Kwota zakupu ………………..   Data zakupu  ……………..….. 
  
5. Numer paragonu ………………….  Kwota zakupu ………………..   Data zakupu  ……………..….. 

 
6. Numer paragonu ………………….  Kwota zakupu ………………..   Data zakupu  …………..…….. 

 
Deklaruję chęć uczestnictwa w Loterii „Zakupy w Tomaszu” organizowanej przez 

firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof Kosicki w Zamościu 

i akceptuję jego zasady. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Regulaminu 

Loterii Promocyjnej. 
   

  
  

     
  

      
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof Kosicki w Zamościu na  

potrzeby przeprowadzenia niniejszej loterii. 
  

  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia loterii 

i wydania nagrody. 
   

  
  

     
  

  
     

  

Data: ………………………………. Podpis ……………………………………   
  

     
  

  
     

  

  
   

  
  
  
  

  
   Szczegółowy regulamin konkursu na: 

 www.tomasz-zamosc.pl  
              

 

Kolor – biały z logo firmy pod tekstem 

Wysokość – 21 cm 

Szerokość – 14 cm 

 

 

Nalepka 

http://www.tomasz-zamosc.pl/


Załącznik nr 7. Wzór umowy przeniesienia własności nagrody. 

 

Umowa  przeniesienia własności nagrody w Loterii Promocyjnej „Kupuj w Tomaszu” 

 

Spisana w dniu _____._____ 2013 r. w __________________ przy ul. 

_____________________________, pomiędzy: 

Krzysztofem Kosickim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe z siedzibą w Zamościu 

pod adresem:  

ul. Mikołaja Reja 21, 22-400 zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim w Zamościu w Ewidencji 

Działalności Gospodarczej pod numerem 16197,  NIP: 922-000-31-75, zwanym dalej 

Organizatorem, 

a 

Panem/Panią __________________________________________________, urodzonym/ą  

w dniu _____________________  r. zamieszkałym/ą w ______________________________ 

(___-_____), przy ul. _______________________________________, legitymującym/ą się 

dowodem osobistym o numerze _______________________________, NIP: 

_______________________, 

Urząd Skarbowy: 

_____________________________________________________________________________

________,zwanym/ą dalej Laureatem. 

§ 1 
 

Zgodnie z treścią protokołu z posiedzenia komisji Loterii Promocyjnej „Kupuj w Tomaszu”, 

Laureat wygrał nagrodę w postaci: 

_____________________________________________________________________________  

o wartości _____________ zł. brutto (słownie:________________________________________ 

złotych) brutto. 
 

§ 2 
 

Organizator niniejszym przenosi na Laureata własność i przekazuje Laureatowi, a Laureat 

niniejszym  przyjmuje i kwituje odbiór nagrody  w Loterii Promocyjnej „Kupuj w Tomaszu”  

w postaci ____________________________________________________________, o wartości 

_________________________ zł. brutto (słownie: ____________________________________ 

_________________________złotych) brutto . 

§ 3 
 

 Laureat oświadcza, że zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich obowiązkowych świadczeń 
publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody w tym do zawarcia obowiązkowych 
umów ubezpieczenia na własny koszt. 
 

                   

  Organizator                             Laureat 

 

 

 



Załącznik nr 7.a. Wzór umowy przeniesienia własności nagrody na rzecz osoby niepełnoletniej. 

 

Umowa  przeniesienia własności nagrody na rzecz osoby niepełnoletniej 

 

Spisana w dniu ______._____ 2012 r. w _____________________________ przy ul. 

____________________________________________, pomiędzy: 

Krzysztofem Kosickim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe z siedzibą w Zamościu pod 

adresem: ul. Mikołaja Reja 21, 22-400  Zamość zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 16197,  NIP: 922-000-31-75, zwanym 

dalej Organizatorem, 

a 

Panem/Panią __________________________________________________, urodzonym/ą  

w dniu _____________________  r. zamieszkałym/ą w ______________________________ 

(___-_____), przy ul. _______________________________________, legitymującym/ą się 

dowodem osobistym o numerze _______________________________,  

NIP: _______________________, 

Urząd Skarbowy: ____________________________________________________________, 

Przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym Laureata ……..………………………….., 

zamieszkałym przy ul. _______________________________________,  którego tożsamość 

stwierdzono na podstawie ……………………………………………………….……………………. . 

§ 1 

Zgodnie z treścią protokołu z posiedzenia komisji Loterii Promocyjnej „Kupuj  

w Tomaszu”, Laureat ………………………..………………………. wygrał nagrodę w postaci: 

_____________________________________________________________________________  

o wartości _______________ zł. brutto (słownie: __________________________________ 

złotych) brutto. 

§ 2 

Organizator niniejszym przekazuje  Przedstawicielowi ustawowemu/ opiekunowi prawnemu 

Laureata  nagrodę w postaci: 

_____________________________________________________________________________ 

 o wartości ___________ zł. brutto (słownie: _______________________________________ 

złotych) brutto i  przenosi na Laureata własność opisanej wyżej nagrody, a Przedstawiciel 

ustawowy/opiekun prawny Laureata niniejszym nagrodę przyjmuje w imieniu i na rzecz Laureata 

i kwituje jej odbiór w stanie wynikającym z protokołu przekazania nagrody. 



§ 3 

Przedstawiciel ustawowy/ opiekun prawny Laureata oświadcza, że zobowiązuje się do 

uiszczenia wszelkich obowiązkowych świadczeń publicznoprawnych związanych  

z otrzymaniem przez  Laureata nagrody w tym do zawarcia obowiązkowych umów 

ubezpieczenia na własny koszt. 

 

                 …...........................        …........................................... 

            Organizator                                     opiekun prawny/ 

przedstawiciel ustawowy 

      osoby nieletniej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8. Parametry techniczne samochodu osobowego Dacia Sandero wersja Access – 

nagroda główna. 

Wygląd zewnętrzny 

- Przedni zderzak – czarny 

- Tylny zderzak – czarny 

- Zewnętrzne klamki drzwi – czarne 

- Obudowy zewnętrznych lusterek bocznych – czarne 

- Stalowe obręcze kół 15 z kołpakami centralnymi 

- Czarne obudowy reflektorów 

Siedzenia i wystroje wnętrza 

- Konsola centralna – czarna 

- Ozdobne wykończenie konsoli centralnej - czarne 

- Obramowania nawiewów – czarne 

- Obramowanie zegarów – czarne 

- Obramowania chromowanego logo na kierownicy – czarne 

- Wewnętrzne klamki drzwi – czarne 

- Tylna kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 – 2/3 

- Tapicerka Sandero 

Bezpieczeństwo czynne i bierne 

- ABS z układem wspomagania nagłego hamowania 

- Układ kontroli toru jazdy (ESP®)z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu (ASR) 

- Czołowa poduszka powietrzna kierowcy 

- Czołowa poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji 

- Boczne poduszki powietrzne z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową 

- System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na tylnych bocznych siedzeniach 

- Zestaw do naprawy opon 

- Koło zapasowe 

Ochrona pojazdu 

- Kodowana blokada rozruchu 

- Obrotomierz 

- Wspomaganie układu kierowniczego 

- Sygnalizacja niezamknięcia drzwi po stronie kierowcy 

- Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa niezapięcia pasów bezpieczeństwa po stronie kierowcy 

Widoczność 

- Podgrzewana tylna szyba/wycieraczka tylnej szyby 

- Zewnętrzne lusterka boczne regulowane ręcznie z wewnątrz 

Komfort 

- Przednia centralna lampka sufitowa 

- Gniazdo 12 V 

- Przenośna popielniczka i zapalniczka 

- Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami nawiewu 

- Zamykany schowek (na rękawiczki) w desce rozdzielczej 

Silnik - 1,2 16V 75  

- pojemność skokowa (cm
3
) - 1149  

 



Załącznik nr 9. Parametry techniczne skutera marki Toros F16 – nagroda losowana raz na dwa 

miesiące. 

 

- Silnik Jednocylindrowy - czterosuwowy, chłodzony powietrzem  

- Pojemność - 50 ccm  

- Moc maksymalna - 3KM przy prędkości obrotowej 7500 min/1  

- Zasilanie - gaźnik  

- Akumulator - 12V/4Ah  

- Podwozie - rama z rury stalowej  

- Zawieszanie przednie - widelec teleskopowy  

- Zawieszanie tylne - pojedynczy element resorująco-tłumiący  

- Hamulec przedni - bębnowy mechaniczny  

- Hamulec tylny - bębnowy mechaniczny  

- Opona przednia - 3,00-10  

- Opona tylna - 3,00-10  

- Pojemność zbiornika paliwa - 5l  

- Masa własna pojazdu - 83 kg  

- Skrzynia biegów - automatyczna  

- Homologacja drogowa 2-osobowa  

- Kolorystyka - czarno-czerwony  

- Wyposażenie standardowe - czujnik dzwoniącego telefonu 

       
       

       
 


